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حفلة

تريو طارق يمني« :دبكة» البيانو

ّ
بعد أمسيته «البرازيلية» في «مترو املدينة» ،يحل
عازف البيانو واملؤلف اللبناني على بيروت ،حيث ّ
يقدم
مع غوران كرماك (توبا) وكريستيان كراينكان (درامز)
برنامجًا مختلفًا يتضمن مقطوعات من ألبومه «أشور»
ساندي الراسي
مدةّ ،
قبل ّ
قدم عازف البيانو واملؤلف
اللبناني طارق يمني ( )1980حفلة
م��وس �ي �ق �ي ��ة ف � ��ي «م� � �ت � ��رو امل ��دي� �ن ��ة»
ه�ي�م�ن��ت ع�ل�ي�ه��ا أج� � ��واء امل��وس�ي�ق��ى
ال�ب��رازي�ل�ي��ة .وم�س��اء ال �ي��وم ،ننتظره
مجددًا ،لكن هذه املرة في «جمهورية
املوسيقى الديمقراطية»  DRMفي
إطار الثالثي الذي أسسه مع غوران
كرماك (توبا) وكريستيان كراينكان
ّ
سيقدمون برنامجًا
(درام��ز) .هؤالء
م �خ �ت �ل �ف��ًا ي �ت �ض �م��ن م �ق �ط��وع��ات م��ن
ألبومه «أشور».
ت � � � ّ�ع � � ��رف ي � �م � �ن� ��ي ال� � � � ��ى ال� � �ع � ��ازف �ي��ن
السلوفينيني في هولندا عام .2005
ّ
ل� �ك ��ن ف� �ك ��رة إن� �ش ��اء ث�ل�اث ��ي ت��أخ��رت
أرب� � ��ع س � �ن� ��وات ،ت �ب �ع �ه��ا ع � ��ام 2010
إط�ل�اق األل �ب��وم األول «أش � ��ور» .إل��ى
جانب قطع تنتمي ال��ى ه��ذا العمل،
ي �ع� ّ�د ال �ث�لاث��ي ل�ح�ف�ل��ة ال�ل�ي�ل��ة بعض
امل �ق �ط��وع��ات ال �خ��ارج��ة ع��ن األل �ب��وم،
وم �ن �ه��ا «ال ��دب� �ك ��ة ال� �ج ��دي ��دة» ال �ت��ي
بناها يمني على إي�ق��اع��ات الدبكة
التقليدية.
عندما نسمع مقطوعات «أش ��ور»،
ونحاول االصغاء الى كل من اآلالت
ّ
ال� �ث�ل�اث ع �ل��ى ح � ��دة ،ن �ش �ع��ر أن لكل
دوره��ا ،وليست مجتمعة معًا على
نحو عشوائي .البيانو يؤدي طبعًا
الجمل اللحنية األساسية .الدرامز

ه �ن��ا ل�ت�ح��دي��د اإلي� �ق ��اع ،وي �ب��دو لنا
ّ
ّ
أن التوبا التي تحل مكان البايس
ب��أدائ�ه��ا ال�ن��وت��ات األك�ث��ر انخفاضًا
ّ
في السلم ،تجعل التناغم بني اآلالت
محكمًا.
ه��ذا األل �ب��وم ال ��ذي ي�ت��أل��ف م��ن عشر
ً
ّ
يضم أع�م��اال م��ن تأليف
مقطوعات
يمني مثل  Passaggiataو«سماعي
يمني» و«أشور» ،إضافة الى تنويع
للحن أو مقطوعة م�ع��روف��ة مسبقًا
ع �ل ��ى غ � � ��رار  Dexterityل �ت �ش��ارل��ي
ب � ��ارك � ��ر ،و 2-26ل � �ج ��ون ك��ول �ت��ري��ن
و Everybody’s Got To Learn
 Sometimesل �ج��اي �م��س وورن .في
استعادته لهذه االخيرة ،يبدأ يمني
ب�م�ق�ط��ع ع �ل��ى ال �ب �ي��ان��و ت �ت �ك��رر فيه
الجمل اللحنية بطريقة «هوسية»
وب� � � ��إص� � � ��رار ،م � ��ع م� ��راف � �ق� ��ة خ �ف �ي �ف��ة
للدرامز .بعد الدقيقة االولى ،يتبدل
الجو تمامًا ليميل أكثر ال��ى الحلم
والخفة ،مع مرافقة خفيفة للتوبا.
ف ��ي م �ق��ال س ��اب ��ق ،أش ��رن ��ا ال� ��ى ف��وز
يمني بجائزة «ثيلونيوس مونك»
ملؤلفي موسيقى الجاز («األخ�ب��ار»
 ،)2013/2/7ب� �ف� �ض ��ل م �ق �ط��وع��ة
«س �م��اع��ي ي �م �ن��ي» ق �ب��ل ن �ح��و ث�لاث
س � �ن� ��وات .وك � ��ان امل ��ؤل ��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي
الشاب قد ّ
عد العمل «تجريبيًا يمزج
ب�ي�ن امل��وس�ي�ق��ى ال�ش��رق�ي��ة وال �ج��از».
ّ
ف��ي ال��واق��ع ،ف��إن لألغنية نسختني.
واح � � ��دة م��رف �ق��ة ب� �ص ��وت رش� ��ا رزق

ﻫﻴﻚ اﻟﺪﺧﻨﺔ ﻋﻨّ ﺎ

طارق
يمني

ً
م��ؤدي��ة ال �ـ «أم� ��ان» ،وأخ ��رى آل�ي��ة مع
ثالثي يمني فقط .لكل سحرها ،وما
ّ
يجذبها الى األذن ،إال أن صوت رزق
ّ
وطريقتها ف��ي التالعب ب��ه يثبتان
العنصر ال�ش��رق��ي ف��ي األغ�ن�ي��ة أكثر
منه لدى وجود آلتي النفخ وااليقاع
مع البيانو ،فيضفيان عليها نكهة

ّ
م �خ �ت �ل �ف��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن األغ �ن �ي��ة
صعبة األداء تتبدل وتتنوع وتذهب
في اتجاهات عدة.
من جهة أخرى ،كان يمني قد تلقى
دروس��ًا في العزف الكالسيكي على
ال �ب �ي��ان��و ل �ب �ض��ع س � �ن� ��وات ،ق �ب��ل أن
ينتقل ال��ى ال�ج��از .وال�ش��اب املنفتح
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على مختلف أنواع موسيقى العالم
ال ي �خ �ف��ي ت� ��أث� ��ره ب� �ك� �ب ��ار امل��ؤل �ف�ي�ن
ال �ك�لاس �ي �ك �ي�ين وم��وس �ي �ق��اه��م ال�ت��ي
ّ
يعدها ج��زءًا من هويته املوسيقية.
في األل�ب��وم ،نسمع مقطوعة مبنية
ع �ل ��ى «ب� ��ري � �ل� ��ود» ب � ��اخ ال� �ث ��ان ��ي ف��ي
م �ق��ام «دو م �ي �ن��ور» م��ن مجموعته
ّ
املعدل جيدًا» .يستمتع
«الكالفسان
ي�م�ن��ي ب��ال�ت�ن��وي��ع ع�ل��ى ل�ح��ن ه��ذا ال�ـ
«ب��ري�ل��ود» ،محافظًا على ال��دق��ة في
أداء النوتات ووضوحها ،وبالتالي
ع �ل��ى إح � ��دى خ �ص��ائ��ص م��وس�ي�ق��ى
ب � ��اخ .وف� ��ي ال ��وق ��ت ع �ي �ن��ه ،ي�ض�ي��ف
مل �س��ة «ج ��ازي ��ة» م ��ن ن��اح �ي��ة ت�ب��دي��ل
ق �ي�م��ة ال� �ن ��وت ��ات ،وت �ط��وي �ل �ه��ا ت ��ارة،
وت �س ��ري ��ع ت��وال �ي �ه��ا ط � � ��ورًا ،م��راف �ق��ًا
إياها في نطاق الباص بآلة التوبا
ال�ت��ي ت�ع� ّ�د العنصر امل �ج� ِّ�دد ف��ي هذا
الثالثي.
ف��ي األل �ب��وم أي �ض��ًا م�ق�ط��وع��ة مبنية
ع�ل��ى إي �ق��اع ال��دب�ك��ة ب�ع�ن��وان Dabke
 .in Eb Nakrizص� �ي ��غ إي �ق��اع �ي ��ة
تتكرر كأنها حركة دائرية ،شبيهة
ب �ح��رك��ات رق �ص��ة ال��دب �ك ��ة ،تتبعها
ب�ع��ض امل�ق��اط��ع االك �ث��ر ب�ط�ئ��ًا .وهنا
يؤدي البيانو منفردًا.
أمضى يمني  12عامًا ف��ي التمرين
استعدادًا لهذا األلبوم ال��ذي نلمس
ف�ي��ه ن�ض�ج��ًا م��وس�ي�ق�ي��ًا ون� ّ�ي��ة ج��ادة
ب��ال�ت��وص��ل ال ��ى ص ��وت ج��دي��د .ي��رى
ّ
الفنان أن الجاز لغة معقدة جدًا لها
قواعدها النحوية ،لكن األه��م أنها
ث �م��رة ع�م��ل ع �ف��وي ي�ن�ب��ع م��ن ال ��ذات
ً
ب �ط��ري �ق��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ي�ن�ت��ج ع �م�ل�ا له
قيمته املوسيقية.
«ثالثي طارق يمني» 8:30 :مساء اليوم ـ
( DRMالحمرا ـ بيروت) ـ
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